Notulen GMR vergadering
Datum:
Woensdag 17 november 2021
Aanvang: 19:30

No.
1

Onderwerp
Opening /
notulen/Vaststelling
van de agenda

2.

Acties vorige
vergadering

Besproken is:
Voorzitter opent de vergadering
Notulen van de vorige GMR-vergadering staan
op de website van WIO.
De agenda wordt vastgesteld.

●
●
●
●
●
●

Aanpassen GMR-leden website WIO
Rooster van aftreden
MR afvaardiging in GMR, schoolbezoek
Scholingsbehoefte?
Stukje voorstellen GMR voor op de
website (verzoek Claire)
Reminder in onedrive tijdig aanleveren
stukken en agenda: minimaal 10 dagen
voor aanvang vergadering

Ter info:
● Rapportage midden- en
eindopbrengsten.
● Prognoses leerlingaantallen Duo en
Vensters
● Flyer ouders

Acties:
Punt 3 wordt
verplaatst; na
punt 4 en 5.

* Suus:
Rooster van
aftreden wordt
24 november
gemaakt
* Suus: Audrey
mailen om
contact te
krijgen met
voorzitter MRBeegden.
* Allen: z.s.m.
contact maken
met overige
voorzitters.
* Suus: lijst met
e-mailadressen
aanmaken,
zodat we de
notulen
rechtstreeks
naar de MR-en
kunnen sturen.
Op zoek naar
een soort
beknopte
handreiking/flye
r/info voor
startende
MR-leden:
volgende
vergadering.
Neem
voorbeelden
mee!
Rob: stukje
voorstellen

3.

Opnieuw vaststellen
GMR-Reglement en
Statuut

4.

Bestedingsplan
(advies)

Het Good Governance traject heeft een aantal
aanbevelingen opgeleverd om te verwerken in
ons reglement en statuut. Secretaris heeft de
wijzigingen verwerkt aan aangeboden aan het
CvB. Statuut en Reglement dienen opnieuw
(elke 2 jaar) te worden vastgesteld.
GMR wordt gevraagd advies uit te brengen bij
het bestedingsplan van bovenmatig eigen
vermogen.

GMR voor
website maken
Volgende
vergadering
weer op de
agenda: artikel
7 is nog een
punt van
aandacht.
We brengen
een positief
advies uit.

Ralph geeft een toelichting.
5.

Beleid schoolgrootte
Wijzers in Onderwijs
(instemming)

Wijzers in onderwijs hecht als stichting aan
thuisnabij onderwijs en aan scholen met een
eigen gezicht. Echter, om kwaliteit te kunnen
(blijven) bieden, gaat Wijzers in onderwijs uit
van een bepaalde minimum schoolgrootte. In
het verleden leek de stichting te maken te
krijgen met een aanzienlijke krimp in
leerlingenaantallen. Thans lijkt dit, ook in de
prognoses, niet het geval te zijn. Toch is het
van belang om beleid met betrekking tot de
minimale omvang van scholen binnen Wijzers
in onderwijs te formuleren, zodat nu en in de
toekomst duidelijk is, hoe Wijzers in onderwijs
omgaat met (te) kleine scholen.
Ralph geeft een toelichting.
Wanneer het aantal kleiner wordt dan 75,
vraagt dat ook een bijdrage van andere
scholen.
Waarom is er niet gekozen voor 61?
Met 75 kinderen kun je 3 groepen vormen van
25.
Overheidsbeleid daar wordt aan voorbij
gegaan? Kleine scholentoeslag gaat naar de
school.
Het extra geld van die toeslag is momenteel al
ingezet voor personeel (directie, IB, congiërge).
We hebben momenteel 3 kleine scholen.

Met dit beleid
wordt
ingestemd.

We proberen ons te houden aan 80% naar
personele en maximaal 20% naar materiële
uitgaven.
Het gaat vooral om onderwijskwaliteit.
Boven de 75: ook een minimum aantal
groepen?
Nee.
Gemiddelde schoolgrootte? (125)
Indien er perspectief is, is solidariteit prima,
maar je moet wel realistisch zijn.
Slek: volgend jaar 58 leerlingen. Nu is er nog
geen financieel verlies.
6.

Fusie

Stand van zaken voorgenomen fusie Patricius
en Op De Slek
Flyer is gemaakt en uitgedeeld aan de MR-en
(hebben daarover meegedacht) en gaat nog
naar alle ouders.
Er volgt nog een ouderraadpleging
(waarschijnlijk vóór 5 december).
Tijdspad: kleine vertraging door een betrokken
juridisch adviseur.

7.

Stakeholdersoverleg
GMR met RvT

Stakeholdersoverleg verplaatst naar 19 januari
(19.30 - 20.30). Wat zijn onze punten die wij
graag in het overleg willen aandragen?
kader voor specialisten, Kaart brengen van
specialisten, coordinatie.
toezicht op de fusie, waar halen zij de
informatie.
Toekomst? Minimale klasgrootte? Visie Rvt
NPO-gelden, zicht op hebben.

-Kwaliteitszetel?

n.v.t.

8.

Rondvraag
30 augustus 2022 fusie deadline. Leerlingen
Slek worden in noodlokaal bij de Patricius
ondergebracht. Hoe gaat dat in praktijk?
Worden de beide locaties vooralsnog nog in
aan gehouden?
Afspraak: discussies via de app vermijden.

9.

Sluiting vergadering

* Presentje
voor Femke
regelen; Suus
* Begroting
staat in januari
op de planning.
Ellen wil
eventueel
aansluiten bij
het vooroverleg
op 10 januari.

